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Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu v měsíci od 
19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zasedání je 
VEŘEJNÉ. 

Úřední hodiny OÚ Jivina jsou:  

• pondělí—pátek od 08: - 12:00 hod 

• v pondělí 13:00—17:00 hod ; ve středu: 13:00—19:00 hod 

tel: 326 786 116; email: obec@jivina.cz; web: ww.jivina.cz 

Na obecním úřadě je v provozu Czech Point – možnost výpisu z 
Rejstříku trestu, založení datové schránky, výpis z bodového 
hodnocení řidičů 

Připravujeme—od roku 2018 možnost ověřování podpisů a listin 
přímo na OÚ Jivina 
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Stravování cizích strávníků ve školní jídelně 

Obědy se vydávají od 11:15 do 12 hodin do jídlonosičů, popř. si je strávník může zkon-

zumovat ve vyhrazených prostorách a čase přímo v jídelně, cizí strávníci se nesmí stra-

vovat společně se školními dětmi 

Nabídka jídla je stejná jako pro zaměstnance školy, stejná je i norma masa tj. 75 g 

Objednávky jídel se přijímají vždy na následující týden  do čtvrtka do 11 hodin na mai-

lové adrese:  strava@skolajivina.cz nebo na tel. 604305202 u vedoucí školní jídelny, 

bude k dispozici jídelní lístek s objednávkou v tištěné podobě /na stránkách školy nebo 

přímo v jídelně/, který strávník odevzdá podepsaný vedoucí školní jídelny, aby se 

předešlo nedorozumění v objednávkách či platbách 

Cena oběda je stanovena na 60 Kč, tato cena se může během roku změnit, platba se 

provádí zpětně za kalendářní měsíc vždy mezi 10 . a  15 . dnem , první platba se prove-

de podle počtu objednaných obědů v den prvního odběru 

Vyvařovat se bude v době provozu školy nebo mateřské školy /tj. zhruba 14 dní o 

hlavních prázdninách/, pokud by počet zájemců stoupl nad 30 denně, pak by se vařilo i 

v době prázdnin – to bude vždy včas upřesněno 

Informace osobně v ZŠ, OÚ nebo ŠJ nebo na tel. čísle 326 921 577, 604 305 202 nebo 326 

786 116. 
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Vydává OÚ Jivina vlastním nákladem. Vyšlo  31.08.2017 v nákladu 170 výtisků 

CESTA POHÁDKOVÝM 
LESEM 

9. září 2017 
Start mezi 14:00—15:30 od 

budovy základní školy 

 
Hledáme dobrovolníky na 

pohádková stanoviště 
Pokud se rádi na chvíli proměníte 
v pohádkovou bytost ozvěte se a 

pojďte nám pomoci s dalším 
ročníkem. 

Kontakt—OÚ Jivina 326789116 
nebo obec@jivina.cz 

 

 

Informace k plánované výstavbě  

„Kanalizace a ČOV Jivina“ 
 

v současné době probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. V září bude 
vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci 
OP ŽP, kde se pokusí obec získat dotaci 
na stavbu „Kanalizace a ČOV Jivina“.   

Pokud bude obec úspěšná, předpokládá 
se začátek stavby v roce 2018. 

 

Chodníky a místní komunikace plánuje 
obec opravit po zhotovení kanalizace. 

—— 

Kurzy jógy  od 11. září v zasedací 
místnosti OÚ od 18.30 hod.  

Cena 120,. Kč za hodinu 

—- 

Provoz místní knihovny— čtvrtek 15:30—17:30 

• Září: 7 a 21  

• Říjen: 5 a 19  

• Listopad: 2, 16, 30  

• Prosinec: 14  

——- 

Hasičská zábava 

 21. října 2017  

 2. prosince 2017 

———- 

Prosíme majitele psů, aby po svých 
čtyřnohých miláčcích uklízeli—po 

obci jsou rozmístěny odpadkové koše 
se sáčky na psí výkaly. 
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Úřední hodiny pro veřejnost: 
PO 8,00-12,00 13,00-17,00  tel.č. 326 786 116 
ÚT 8,00-12,00    e-mail: obec@jivina.cz 
ST 8,00-12,00 13,00-19,00  web: www.jivina.cz 
ČT  8,00-12,00  
PÁ 8,00-12,00 
 
V budově OÚ – provozovny 

• kadeřnické služby 

•  masérské služby 

• kosmetické služby¨¨ 
• místní knihovna 1 x za 14 dní ve čtvrtek od  15,30  do 17.30 h.   
 
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná každou poslední středu v měsíci od 
19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zasedání je VEŘEJNÉ. 
 
INFORMAČNÍ SMS SYSTÉM 
Obec Jivina vám nabízí možnost přihlášení do obecního SMS informačního 

systému  Jedná se o zasílání informačních SMS o důležitých 
varováních, akcích a skutečnostech týkajících se života v obci. 
 
Příkladem je plánovaný výpadek elektřiny v obci.  
Zařazení mezi příjemce informačních SMS ani jejich příjem 
není zpoplatněn. 
 
Registraci do obecního informačního SMS systému 
můžete provést na webu obce nebo odesláním SMS v 
daném tvaru. 

Postup registrace přes SMS: 

Tvar SMS: ADD BEC8559 B-Prijmeni Jmeno, cislo popisne  

Modře označené části nahraďte skutečnými údaji. 

SMS odešlete na číslo: 608 512 513 

Vyčkejte cca do 10 minut přijde potvrzení 

cena odeslané sms - dle Vašeho tarifu 

Registraci je možné provést i ve webovém formuláři - ZDE 

Vymazání ze systému: 

Z příjmu informačních SMS se odhlásíte odesláním SMS ve tvaru: 

DEL BEC8559 na telefonní číslo 608 512 513 

cena odeslané sms - dle Vašeho tarifu 
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Svoz komunálního odpadu: 

Od 1.října do 30.dubna KAŽDÝ pátek. 

Možnosti třídění odpadu:  

Kontejnery na plasty – umístění:  

  za školou     u Okálu    „na Návsi“ 

  za stodolou p. Holase   u plotu p. Pytlouna Tomáše 

Kontejnery na sklo –   za školou, „Na Návsi“. 

Kontejner na papír –   u školní kuchyně, „na Návsi“ a u Okálu 

Kontejner na tetra obaly (od mléka, džusů)    u školní kuchyně 

Velká popelnice na kovy –   u školní kuchyně 

Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ  

   nefunkční elektropřístroje 
   použité baterie 
   žárovky 
   tonery 

 
Možnost celoročního sběru elektrozařízení  

(lednice, mrazáky, sporáky, myčky, televize, PC a drobné elektro-
spotřebiče), podrobnější info na Obecním úřadě. 

 
Kontejner na biologické odpady (odpady ze zahrad, kuchyňské 
odpady rostlinného původu = rozložitelné odpady rostlinného 

původu): umístěn na Návsi u hasičské nádrže v období od 

1.dubna do 30.listopadu. 
Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ větve z ořezaných stromů ze 

zahrad a dřevěný odpad. 
 

Celoročně lze vozit za „Kališťata“ větve z ořezaných stromů ze 
zahrad a dřevěný odpad. 

 
Byla zřízena Komunitní kompostárna na biologické odpady 

v prostoru „Kališťat.  
 

Telefonní kontakt na vývoz jímek a septiků: pan Kuntoš -  
Bukovina 728113776 

 
 

 

 


